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NÁVRHY 

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že v roce 2015 bylo 23,7 % obyvatel a 12,5 % pracovníků v zemích 

EU-28 ohroženo chudobou a sociálním vyloučením1; 

B. vzhledem k tomu, že v roce 2015 bylo 17,3 % obyvatel v zemích EU-28 obzvláště 

ohroženo chudobou2; vzhledem k tomu, že podle Eurostatu tento konkrétní ukazatel 

neměří prosperitu ani chudobu, ale ukazuje, že jednotlivec má – ve srovnání s jinými 

osobami ve stejné zemi – nízký příjem, který nemusí nutně odpovídat nízké životní 

úrovni; 

C. vzhledem k tomu, že kumulativní počet osob ohrožených chudobou a sociálním 

vyloučením se v letech 2008 až 2015 v EU zvýšil o 1,6 milionu (+5,5 milionu 

v eurozóně), což je v rozporu s cílem strategie Evropa 2020 snížit počet osob ohrožených 

chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 o 20 milionů; 

D. vzhledem k tomu, že podle metodiky Eurostatu3 je hranice ohrožení chudobou stanovena 

na 60 % mediánu národního ekvalizovaného disponibilního příjmu (po sociálních 

transferech);  

 

E. vzhledem k tomu, že Evropa je jedním z nejbohatších regionů světa, ačkoliv nedávné 

údaje o příjmové chudobě poukazují na rostoucí míru chudoby a vážného hmotného 

nedostatku v Evropě; 

F. vzhledem k tomu, že příjmová chudoba je pouze částí celkového konceptu chudoby, 

a proto se koncept chudoby nevztahuje pouze na materiální zdroje, ale i sociální zdroje, 

zejména vzdělání, zdraví a dostupnost služeb; 

G. s ohledem na Schumanovu deklaraci ze dne 9. května 1950, která vyzvala k „vyrovnání 

a zlepšování životních podmínek pracujících“; 

H.  vzhledem k tomu, že řada členských států musí řešit vážné rozpočtové schodky a vysoké 

úrovně zadlužení, a proto tyto státy snížily své sociální výdaje, což poškodilo systémy 

veřejného zdravotnictví, vzdělání, sociálního zabezpečení a ochrany a bydlení, zejména 

přístup k souvisejícím službám a jejich přiměřenost, dostupnost a kvalitu, a to mělo 

negativní dopad obzvláště na nejchudší členy společnosti v těchto členských státech; 

I. vzhledem k tomu, že strukturální reformy trhu práce a fiskální konsolidace měly opačný 

účinek, než měly mít, a to do té míry, že rozšířily odlišnosti mezi členskými státy, pokud 

jde o životní úroveň a disponibilní příjem domácností, a vedly v EU k nepoměrným 

rozdílům; vzhledem k tomu, že medián životní úrovně 10 % nejchudších domácností ve 

Francii je vyšší než medián životní úrovně celého portugalského obyvatelstva a medián 

                                                 
1 Eurostat, „Lidé ohrožení chudobou a sociálním vyloučením“, prosinec 2016 - 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion 
2 Eurostat, tamtéž 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate 
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životní úrovně 1 % nejbohatších lucemburských domácností je 75krát vyšší než medián 

10 % nejchudších domácností v Rumunsku; 

J. vzhledem k tomu, že politiky minimálního příjmu fungují jako automatický stabilizátor; 

vzhledem k tomu, že recese byla méně vážná v zemích, které mají spolehlivé systémy na 

podporu disponibilního příjmu domácností; 

K. vzhledem k tomu, že daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem vytvářejí 

v Evropské unii nerovné podmínky a připravují státy o příjmy, které by jinak přispívaly 

k dostatečnému financování spolehlivých sociálních politik a politik veřejného sociálního 

zabezpečení, a dále snižují veřejné příjmy, přičemž by tyto příjmy mohly financovat lepší 

podmínky pro hospodářský růst, vyšší mzdy a sociální politiky; vzhledem k tomu, že 

tento jev představuje pro EU vážný problém; 

L.  vzhledem k tomu, že vzdělání, redistributivní sociální transfery a dávky, spravedlivé 

daňové politiky a důkladné politiky zaměstnanosti jsou důležitými faktory pro 

zmírňování příjmové nerovnosti, snižování míry nezaměstnanosti a snižování chudoby;  

M. s ohledem na rozdílné tendence ke spotřebě, jež charakterizují různé příjmové kvintily1; 

vzhledem k tomu, že se jeví, že politiky podporující nejchudší sociální skupiny v EU 

budou prospěšné pro celé hospodářství a budou mít tendenci být rozpočtově neutrální; 

vzhledem k tomu, že MMF došel k závěru, že „pokud se podíl horních 20 % na příjmech 

zvýší o 1 procentní bod, bude ve skutečnosti růst HDP v následujících pěti letech o 0,08 

procentního bodu nižší“ a že naopak „podobný nárůst podílu příjmů nejnižších 20 procent 

(chudých) je spojen s růstem vyšším o 0,38 procentního bodu“2; 

N. vzhledem k tomu, že zavedení a posílení politik minimálního příjmu, jsou-li řádně 

spojené s dalšími opatřeními a politikami v oblasti sociálních a pracovních trhů, může 

skýtat způsob řešení problému chudoby, podpory sociálního začlenění a přístupu na trh 

práce; 

O. vzhledem k tomu, že řada studií ukázala, jak chudoba negativně ovlivňuje hospodářský 

růst3; 

P. vzhledem k tomu, že systémy minimálního příjmu mohou působit jako automatické 

makroekonomické stabilizátory v reakci na hospodářské otřesy; 

Q. vzhledem k tomu, že účinnost systémů minimálního příjmu, pokud jde o zmírňování 

chudoby, posilování začleňování na trhu práce, zejména pro mladé lidi, a působení jako 

automatický stabilizátor, se v jednotlivých členských státech značně liší; 

R. vzhledem k tomu, že dobře navržené systémy podpory příjmů neodrazují od práce4; 

                                                 
1  Viz: Evropská centrální banka, Rozložení bohatství a nízký sklon ke spotřebě, pracovní dokument č. 1665, 

březen 2014 
2 MMF, Příčiny a důsledky nerovnosti příjmů: globální perspektivy, 2015, citováno v: 

http://www.taxjustice.net/2015/06/22/new-imf-research-tax-affects-inequality-inequality-affects-growth/ 
3  Viz: Světová banka, „Snižování chudoby a růst: začarovaný a bludný kruh“, 2006;  OECD, „Trendy 

nerovnosti příjmů a jejich dopad na hospodářský růst“, 2014 
4  Viz: Evropská komise, „Zaměstnanost a sociální vývoj v Evropě 2013“, 2014 
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S. vzhledem k tomu, že pojem minimálního příjmu nesmí být zaměňován s pojmem 

minimální mzdy; 

T. vzhledem k tomu, že zajištění minimálního příjmu pro ty, kteří nemají dostatek 

prostředků na důstojný život nebo nedostávají přiměřenou odměnu za svou práci, je 

pokryto prvním pilířem sociálních práv; 

U. vzhledem k tomu, že některé členské státy zahajují pilotní projekty pro testování politik 

všeobecného základního příjmu, jako například ve Finsku, kde náhodný vzorek 2 000 

nezaměstnaných bude bezpodmínečně dostávat částku 560 EUR měsíčně, což by mělo 

přiměřeně stimulovat k přijetí dočasné práce a práce na částečný úvazek; 

 

V. vzhledem k tomu, že v několika členských státech se diskutuje o zavedení všeobecného 

minimálního příjmu;  

 

1. vyzývá Komisi, aby po dokončení současného pokusného zavádění systémů základního 

příjmu ve členských státech provedla jejich posouzení; 

2. zdůrazňuje, že je nutné přijmout naléhavá konkrétní opatření k odstranění chudoby 

a sociálního vyloučení, podpoře účinné sítě sociálního zabezpečení a snížení nerovnosti, 

aby se tak pomohlo k zajištění hospodářské a územní soudržnosti; zdůrazňuje, že tato 

opatření je třeba provést na vhodné úrovni, vnitrostátní i evropské, v souladu 

s rozdělením pravomocí pro příslušné politiky; 

3. domnívá se, že systémy minimálního příjmu spadají do pravomoci vnitrostátních orgánů 

a že jejich zavedení nebo rozvoj tak musí v každém případě zohledňovat hospodářskou 

a sociální situaci, jakož i výrobní systém; doporučuje, aby při případném zavedení těchto 

systémů byly poskytnuty záruky zachování pobídek k (opětovnému) začlenění na trh 

práce; 

4. opětovně zdůrazňuje, že nejlepším způsobem, jak snížit chudobu a vyhnout se sociálnímu 

vyloučení, je podpořit udržitelný růst a vytvořit příznivé rámcové podmínky pro evropské 

podniky – zejména zabránit nadměrné administrativní zátěži a zajistit přístup 

k financování – s cílem umožnit jim vytvářet pracovní místa; 

5. podporuje přístup Komise v oblasti sociálních investic, podle kterého dobře navržené 

sociální politiky přispívají k hospodářskému růstu, chrání zároveň lidi před chudobou 

a působí jako hospodářské stabilizátory1; 

6. vítá úvahy a studie týkající se toho, jak dosáhnout spravedlivějšího rozdělení příjmů 

a bohatství v rámci naší společnosti; 

7. zdůrazňuje, že klíčové faktory, které brání rozvoji přístupu založeného na sociálních 

investicích ze strany členských států, zahrnují dopad hospodářské krize a politické 

prostředí, jemuž dominují úsporná opatření;1 

                                                 
1  Evropská komise: sdělení nazvané „Za sociální investice pro růst a soudržnost – včetně provádění Evropského 

sociálního fondu v období 2014–2020“, COM(2013)0083, 20. února 2013, a: „Sociální investice v Evropě: 

studie vnitrostátních politik za rok 2015“, 2015 
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8. vyzývá k tomu, aby od nynějška byla při určování makroekonomických politik věnována 

náležitá pozornost potřebě omezovat společenské nerovnosti a zaručit všem sociálním 

skupinám přístup k řádně financovaným veřejným sociálním službám, čímž se bude řešit 

chudoba a sociální vyloučení;   

9. vyzývá k přijetí opatření s cílem snižování společenských nerovností tak, že se lidem 

umožní co nejlépe využít svých talentů a schopnosti, rovněž vyzývá k zaměření sociální 

podpory na ty, kteří jsou jednak chudí, a dále nejsou schopni dosáhnout dostatečného 

příjmu vlastním úsilím; 

10. uznává svrchované právo kteréhokoliv členského státu volit si demokraticky svou vlastní 

hospodářskou politiku; 

11. poukazuje na to, že nedávné zkušenosti s reformami založenými na osvobozeních od daní 

ukazují, že je vhodnější politiky minimálního příjmu financovat spíše pomocí rozpočtové 

podpory než prostřednictvím daňových pobídek; 

12. zdůrazňuje, že vzdělání, sociální transfery, progresivní, spravedlivé a redistributivní 

daňové systémy mají spolu s konkrétními opatřeními na posílení konkurenceschopnosti 

a pro boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem potenciál přispět 

k hospodářské, sociální a územní soudržnosti;  

13. poukazuje na to, že samotné systémy přerozdělování nepřivedou lidi do práce; rovněž 

zdůrazňuje, že zaměstnání je vždy nejlepším způsobem, jak někoho chránit před rizikem 

chudoby, a je mocným prostředkem sociální integrace; zdůrazňuje, že k tomu, aby se 

předešlo vytvoření třídy lidí, kteří jsou na podpoře, je třeba provádět a sledovat reformy 

trhu práce a podnikatelského prostředí; 

14. připomíná, že systémy minimálního příjmu jsou nástroji pro přechod ke snižování 

chudoby, sociálního vyloučení a nerovnosti a k boji proti nim a měly by být vnímány 

jako sociální investice; bere na vědomí, že systémy minimálního příjmu mají 

proticyklické účinky;  

15. domnívá se, že systémy minimálního příjmu by měly být dočasné a vždy by je měly 

doprovázet aktivní politiky začleňování na trh práce; 

16. domnívá se, že by užitečným nástrojem v boji za snižování chudoby a proti sociálnímu 

vyloučení mohly být další studie a výzkum potenciálních různých modelů systémů 

minimálního příjmu; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby veškeré případné systémy a modely 

byly vytvářeny se zapojením nejchudších obyvatel členských států; v této souvislosti 

vyzývá k posouzení systémů minimálního příjmu, které jsou realizovány v některých 

členských státech, a vyzývá Komisi a členské státy k výměně osvědčených postupů, jež 

z těchto systémů vzejdou;  

17. důrazně vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby zhodnotily způsob a prostředky, 

jak poskytovat odpovídající, komplexní a přístupný minimální příjem ve všech členských 

státech, a aby zvážily další kroky na podporu sociální konvergence v celé EU 

a respektovaly přitom odlišnou situaci každého členského státu, jakož i vnitrostátní praxe 

                                                                                                                                                         
1  Evropská komise „Sociální investice v Evropě“, viz výše. 
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a tradice; je v této souvislosti přesvědčen, že by návrh minimálního příjmu měl být 

vypracován na úrovni členského státu;  

 18. znovu zdůrazňuje význam rovného přístupu k systémům minimálního příjmu bez 

diskriminace na základě etnického původu, pohlaví, vzdělání, státní příslušnosti, sexuální 

orientace, náboženství, zdravotního postižení, věku, politického přesvědčení nebo 

sociálně-ekonomického původu; 

 

19. konstatuje, že systémy minimálního příjmu musí být prováděny a vyhodnocovány 

v kontextu celkových vnitrostátních systémů sociálních služeb (vzdělání, zdravotní péče, 

péče o děti, bydlení a mobility); 

20. zdůrazňuje potřebu přizpůsobit stávající systémy minimálního příjmu tak, aby lépe řešily 

problémy nezaměstnanosti mladých lidí; 

21. upozorňuje na problém dětské chudoby a vyzývá k tomu, aby systémy minimálního 

příjmu obzvláště zohledňovaly potřeby dětí; 

22. poukazuje na to, že referenční rozpočty mohou pomoci stanovit úroveň minimálního 

příjmu nezbytného k uspokojení základních potřeb lidí, i včetně nepeněžních aspektů, 

jako je přístup ke vzdělání a celoživotnímu učení, bydlení, kvalitní služby zdravotní péče, 

společenské aktivity nebo účast občanů; je tedy přesvědčen, a to rovněž s ohledem na 

stávající rozdíly mezi členskými státy a různými vnitrostátními politikami, že by úroveň 

minimálního příjmu měla zohledňovat hranici rizika chudoby i referenční rozpočty.  
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